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ระดับ 3.51 1. พัฒนาความรู้ของคณาจารย์
เก่ียวกับเทคนิคการสอน 
2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้คณาจารย์
จัดการเรียนการสอนโดยมีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
3. ปรับปรุงโครงสร้างด้านกายภาพ
ของอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม
ของคณะฯ
4. ส่ือสารให้นิสิตทราบถึง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร

1. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
2. โครงการอาจารย์ท่ีปรึกษา
3. ส่งคณาจารย์ไปอบรมเก่ียวกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning
4. โครงการอบรมคณาจารย์เก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอน ส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21
5. โครงการส ารวจความพึงพอใจของนิสิต
ทันตแพทย์ ช้ันปีท่ี 1-5 ต่อการจัดการ
เรียนการสอน
6. โครงการ Exit interview ของนิสิตช้ัน
ปีท่ี 6
7. ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้
8. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
9. โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา                              10.
โครงการอบรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์

1. ร้อยละ 75 ของอาจารย์
ได้รับการอบรมเก่ียวกับทันต
แพทยศาสตรศึกษาหรือการ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน             
2. ความพึงพอใจของนิสิต
ต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์อยู่ในระดับดี (>
3.51)                   
3. ความพึงพอใจของนิสิต
ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับดี (>3.51)

SAP 1) 5,000             2) 
40,000           
6)5,000              8) 
6,000            9) 
5,000            
10)50,000

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

1. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ได้รับการอบรมเก่ียวกับทันต
แพทยศาสตรศึกษาหรือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ตามโครงการ active learning ในวันท่ี 8 มกราคม 2564
2. ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
อยู่ใน ( ปีการศึกษา 2563 รอด าเนินการ)
3. ความพึงพอใจของนิสิตต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับปริญญาตรี = ..........
ระดับหลังปริญญา =.........( ปีการศึกษา 2563 รอด าเนินการ)

แผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.2564

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาช้ันน าท่ีมุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ 

KPI  แผนปฎิบัติการ
ประจ าปี(ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม)
รหัสกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.1 การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตท้ัง
ระดับปริญญาตรี 
และหลังปริญญาให้
ได้มาตรฐาน

1.1.1 ความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อคุณภาพ
การสอนของอาจารย์
1.1.2 ความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้

หน่วยนับ
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แผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.2564

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาช้ันน าท่ีมุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ 

KPI  แผนปฎิบัติการ
ประจ าปี(ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม)
รหัสกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

ร้อยละ 25 1. พัฒนาความรู้ของคณาจารย์
เก่ียวกับเทคนิคการสอนท่ีใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ     
2. พัฒนาระบบสัญญาน wifi ภายใน
คณะให้เอ้ือต่อการสร้างส่ือการเรียน
การสอนและการสืบค้นข้อมูล
3. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ให้เอ้ือ
ต่อการสืบค้นข้อมูล 
4. ส่งเสริมและกระตุ้นเตือนให้
คณาจารย์ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ของคณะให้มากข้ึน

1. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
2. โครงการอาจารย์ท่ีปรึกษา
3. ส่งคณาจารย์ไปอบรมเก่ียวกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning
4. โครงการอบรมคณาจารย์เก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอน ส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21
5. โครงการส ารวจความพึงพอใจของนิสิต
ทันตแพทย์ ช้ันปีท่ี 1-5 ต่อการจัดการ
เรียนการสอน
6. โครงการ Exit interview ของนิสิตช้ัน
ปีท่ี 6
7. ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้
8. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
9. โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา                              10.
โครงการอบรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์

จ านวนรายวิชาท่ีมีการเรียน
การสอนโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

SAP 1) 5,000             2) 
40,000           
6)5,000              8) 
6,000            9) 
5,000            
10)50,000

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ.
 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เท่ากับ 100  ( ปีการศึกษา 2563 อยู่
ในระหว่างด าเนินการ)

ร้อยละ 100 ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญา
บัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตร ตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ สกอ.



โครงการประชุมปรับปรุงหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ต่อเน่ือง)

ร้อยละ 100 ของหลักสูตร
ระดับปริญญาบัณฑิต และ
ระดับบัณฑิตศึกษา มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเม่ือ
ครบรอบระยะเวลา

SAP 50,000 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ร้อยละ.........  ( ปี 2564  รอด าเนินการ )

1.1 การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตท้ัง
ระดับปริญญาตรี 
และหลังปริญญาให้
ได้มาตรฐาน

1.1.2 ร้อยละของ
รายวิชาท่ีมีการเรียน
การสอนโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นส่วนหน่ึงของ
การสอน

1.1.3 ร้อยละของ
หลักสูตรท่ีได้รับการ
ปรับปรุงตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด
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แผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.2564

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาช้ันน าท่ีมุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ 

KPI  แผนปฎิบัติการ
ประจ าปี(ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม)
รหัสกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

ร้อยละ 100 1. จัดการเรียนการสอนให้มีเน้ือหา
ครบถ้วนตาม TOS ท่ีทันตแพทยสภา
ก าหนด   
2. เตรียมความพร้อมของนิสิตช้ันปีท่ี 
6 ก่อนการสอบ
3. การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบแบบ 
case based ในรายวิชา



1. จัดการเรียนการสอนให้มีเน้ือหา
ครบถ้วนตาม TOS ท่ีทันตแพทยสภา
ก าหนด   
2. เตรียมความพร้อมของนิสิตช้ันปีท่ี 6 
ก่อนการสอบ
3. จัดการเรียนการสอนแบบ 
case-based scenario และ/หรือการ
ประเมินผลโดยใช้ข้อสอบแบบ case 
based ในรายวิชา

1. .ร้อยละ 90 ของนิสิตช้ัน
ปีท่ี 6 ท่ีผ่านการสอบข้ึน
ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม คลินิก 
(ภาคทฤษฎี)ในการสอบคร้ัง
แรก
2. ร้อยละ 100 ของนิสิตช้ัน
ปีท่ี6 ท่ีผ่านการสอบข้ึน
ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม
3. จ านวนรายวิชาท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
case-based scenario 
และ/หรือประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบแบบ case based 
ในรายวิชา

SAP ไม่ใช้งบประมาณ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
 / ผอ.
โรงพยาบาล
ทันตกรรม

1.ผลการสอบเพ่ือสอบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรมเพ่ือประเมินความรู้ภาคคลินิก  ปี  2564 จ านวน
ผู้สมัครสอบ 62  คน  สอบผ่าน 58 คน  คิดเป็นร้อยละ 
93.54                            
2. จัดโครงการทบทวนความรู้เพ่ือสอบข้ึนทะเบียนผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรมมในระหว่างวันท่ี 14-29 
ธันวาคม 2564

ร้อยละ 90 

1. จัดการเรียนการสอนให้มีเน้ือหา
ครบถ้วนตาม TOS ท่ีทันตแพทยสภา
ก าหนด   
2. เตรียมความพร้อมของนิสิตช้ันปีท่ี 4 
ก่อนการสอบ
3. การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบแบบ 
case based ในรายวิชา

1.ร้อยละ 90 ของนิสิตช้ันปีท่ี
 4 ท่ีผ่านการสอบข้ึน
ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม รายวิชาพ้ืนฐาน
ในการสอบคร้ังแรก
2. . จ านวนรายวิชาท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
case-based scenario 
และ/หรือประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบแบบ case based 
ในรายวิชา

SAP ไม่ใช้งบประมาณ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

1. สอบเพ่ือประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
และทันตแพทย์พ้ืนฐาน ปี 2564  จ านวนผู้สมัครสอบ 64
  คน  สอบผ่าน 56  คน  คิดเป็นร้อยละ  87.50 
2. จัดโครงการทบทวนความรู้เพ่ือสอบข้ึนทะเบียนผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรมมในระหว่างวันท่ี 18-28 
ธันวาคม 2564

ร้อยละ 100 บัณฑิตส าเร็จการศึกษาและได้งานท า
ทุกราย

จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาร้อยละ 100

RAP ไม่ใช้งบประมาณ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รอด าเนินการ1.1.6. ร้อยละของ
บัณฑิตระดับปริญญา
ตรีท่ีได้งานท าหรือใบ
ประกอบวิชาชีพ
อิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

  1.1.5. จ านวนนิสิต
ช้ันปีท่ี 4 ท่ีผ่านการ
สอบข้ึนทะเบียน

ประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรม รายวิชา

พ้ืนฐาน

 1.1.4. จ านวนนิสิต
ช้ันปีท่ี 6 ท่ีผ่านการ
สอบข้ึนทะเบียนผู้
ประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรม
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แผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.2564

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาช้ันน าท่ีมุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ 

KPI  แผนปฎิบัติการ
ประจ าปี(ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม)
รหัสกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

ระดับ 3.51 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของบัณฑิต

จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต

จ านวนผู้ใช้บัณฑิตมีความ
พอใจในระดับดี (>3.51)

RAP ไม่ใช้งบประมาณ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพอใจในระดับดี 
ระดับปริญญาตรี = …...... (รอด าเนินการ)
ระดับหลังปริญญา =…........(รอด าเนินการ)

จ านวน
รายวิชา

20 1. พัฒนาความรู้ของคณาจารย์
เก่ียวกับเทคนิคการสอน 
2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้คณาจารย์
จัดการเรียนการสอน แบบ active 
learning



1. โครงการอบรมคณาจารย์เก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21                          2. 
โครงการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาน 
wifi  ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

จ านวนรายวิชาท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active 
learning

RAP 1. 50,000 บาท    2. 
50,000 บาท

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ,
 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร



1. โครงการอบรมคณาจารย์เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน แบบ
 Active learning ในวันท่ี 8 มกราคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 100
2. โครงการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาน wifi  ภายในคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มศว

จ านวน
รายวิชา

20 1. พัฒนาความรู้ของคณาจารย์
เก่ียวกับทักษะการส่ือสารและการใช้
ส่ืออย่างสร้างสรรค์  
2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์หรือ
สโมสรนิสิตจัดกิจกรรมท่ีมีการใช้ส่ือ
อย่างสร้างสรรค์

1. โครงการอบรมคณาจารย์เก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะการส่ือสารและ
การใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์

จ านวนกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การส่ือสารและการใช้ส่ือ
อย่างสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2
 โครงการ

RAP/SA
P

1. 50,000 บาท    2. 
3,000 บาท

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ,
 ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
พัฒนา
ศักยภาพนิสิต

ในปีงบประมาณ 2564  ไตรมาสท่ี  2   มีสถานการณ์โค
วิด 19 ระบาด ส่งผลให้คณะทันตแพทยศาสตร์ไม่ได้
ด าเนินการจัดโครงการ

ร้อยละ พัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้มี
ศักยภาพทางการเรียนเข้าเป็นนิสิต 
ท้ังระดับปริญญาบัณฑิตและระดับ
บัณฑิตศึกษา



1. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกระดับ โดยมีวาระประเมิน
เกณฑ์การรับเข้าและผลการสอบคัดเลือก
ทุกปีการศึกษา
2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ
 70 ปี 70 ทุน ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ       
                         3. ประชาสัมพันธ์
จ านวนรับนิสิตและเง่ือนไขการรับนิสิต
ในเว็ปไซด์ของคณะฯ

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  มี
จ านวนอย่างน้อย ร้อยละ 90
 ของจ านวนท่ีประกาศรับ

ไม่ใช้งบประมาณ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ระดับปริญญาตรี  
1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต   ร้อยละ  ........ (........./65)
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรต่อเน่ือง) ร้อยละ
 ......... (......../20)      อยู่ในระหว่างด าเนินการ
ระดับหลังปริญญา  
1. หลักสูตรทันตกรรมท่ัวไปข้ันสูง  ร้อยละ ......... (......../10) 
2. หลักสูตรทันตกรรมคลินิก ร้อยละ .......... (......./20)
3. หลักสูตรวิทยาการวินิจฉัยช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล ร้อย
ละ ........ (......../6)      อยู่ในระหว่างด าเนินการ

1.1.9 จ านวน
รายวิชาท่ีสอดแทรก
กิจกรรมพัฒนา soft 
skill (ทักษะการ
ส่ือสาร, ภาษา, การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน)

1.1.10  ร้อยละของ
จ านวนผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือกต่อ
จ านวนท่ีประกาศรับ

1.1.8 จ านวน
รายวิชาบรรยายท่ีมี
การจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active 
learning

1.1.7. ระดับความ
พึงพอใจต่อบัณฑิต
ของผู้ใช้บัณฑิต
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แผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.2564

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาช้ันน าท่ีมุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ 

KPI  แผนปฎิบัติการ
ประจ าปี(ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม)
รหัสกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

จ านวน
โครงการ

พัฒนานิสิตให้นิสิตมีความประพฤติ มี
คุณธรรม จริยธรรม ละมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม



1. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
2. โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
3. โครงการปัจฉิมนิเทศ
4. โครงการแนะแนวนิสิตชดใช้ทุน
5. โครงการเส้ือกาวน์คุณธรรม
6. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
(ไหว้ครู)
7. โครงการวางแฮนพีชกร๊ีดหน้าไมค์
8. โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร
9. โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ 
10. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและความ
กตัญญูต่ออาจารย์ใหญ๋ผู้มีพระคุณของ
นิสิตทันตแพทย์            11.โครงการ
ประชุมวิชาการวันสถาปนาคณะฯ

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
และ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

RAP 1)6,000              2) 
5,000             3) 
10,000           
4)8,000              5) 
44,500            6) 
5,000             7) 
10,000           8) 
50,000           9) 
18,000          
10,45,000         11) 
50,000

รองฯ บริหาร
,ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
พัฒนา
ศักยภาพนิสิต

1.โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่  (จัดเดือนสิงหาคม 2564)
2.โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
(จัดเดือนสิงหาคม 2564)
3.โครงการปัจฉิมนิเทศ  จัดเม่ือวันท่ี  1 เมษายน 2564  
(ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100)
4. โครงการแนะแนวนิสิตชดใช้ทุน (ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ
 100)   
5.โครงการเส้ือกาวน์คุณธรรม   จัดเม่ือวันท่ี  17  ธันวาคม 
2563  (ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100)
6. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย (ไหว้ครู)   จัดเม่ือ
วันท่ี  17  ธันวาคม 2563 (ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100) 
 7. โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร (ไม่ได้ด าเนินการ)      
8.  โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ จัดเม่ือวันท่ี 18 
พฤศจิกายน 2563 (ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ .......)

1.2  บูรณาการ การ
จัดการเรียนการสอน
 บริการวิชาการ วิจัย
 และกิจกรรมพัฒนา
นิสิตให้มีคุณภาพคู่
คุณธรรม

1.2.1. จ านวน
โครงการอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีจัดให้กับ
นิสิต
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แผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.2564

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาช้ันน าท่ีมุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ 

KPI  แผนปฎิบัติการ
ประจ าปี(ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม)
รหัสกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีความ
สมบูรณ์ท้ัง ร่างกายและจิตใจ  
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข

1.โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่
2.โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร       
3. โครงการสถาปนาคณะทันต
แพทยศาสตร์                            
4. โครงการวางแฮนพีชกร๊ีดหน้าไมค์

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
และ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

RAP 1) 18,000   
2) 50,000   
3) 50,000 
4) 10,000

รองฯ บริหาร
,ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
พัฒนา
ศักยภาพนิสิต,

ในปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 2  คณะฯ ขอรายงานผลการ
ด าเนินงานดังน้ี  (ท้ังน้ีเน่ืองจากสถานการณ์โควิด--19  ส่งผล
กระทบให้ไม่ได้จัดเป็นบางโครงการ)
1.โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่  จัดเม่ือวันท่ี  18
 พฤศจิกายน 2563  
2. โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร (ไม่ได้ด าเนินการ)     3.
 โครงการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์  ( จัดในวันท่ี 
 24 สิงหาคม 2564)                                 4. 
โครงการวางแอนพีชกร๊ีดหน้าไมด์  (รอด าเนินการ)

จ านวน
นิสิต

6 พัฒนานิสิตให้มีทักษะการส่ือสาร
ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการใช้
ภาษาอังกฤษ



1. ส่งเสริมทักษะการส่ือสารนานาชาติใน
รายวิชาบังคับของหลักสูตร
2. โครงการแลกเปล่ียนนิสิตกับ
มหาวิทยาลัยท่ีมี MOU กับคณะฯ

จ านวนนิสิตท่ีไปศึกษา/ 
อบรม / แลกเปล่ียน ใน
ต่างประเทศ อย่างน้อย 6 คน

SAP ไม่ใช้งบประมาณ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
 / รอง
คณบดีฝ่าย
วิจัยและวิ
เทศน์สัมพันธ์

ในปีงบประมาณ 2564  ไตรมาสท่ี 2   มีสถานการณ์โค
วิด 19  ระบาด ท าให้คณะฯไม่ได้จัดโครงการ/กิจกรรม
ให้นิสิตไปศึกษา/อบรม/แลกเปล่ียน ในต่างประเทศ

1.3 ส่งเสริมความ
เป็นนานาชาติและ
ความเป็นสากล

1.3.1 จ านวนนิสิตท่ี
ไปศึกษา/ อบรม / 
แลกเปล่ียน ใน
ต่างประเทศ

1.2.2 จ านวน
โครงการหรือ
กิจกรรมท่ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความสุขแก่นิสิต
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บาท

15
0,0

00

เพ่ิมปัจจัยและส่ิงสนับสนุนใน
การท าวิจัยและการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมพูนศักยภาพการท าวิจัยของ
บุคลากรภายในคณะ โดยมีการจัดสรร
ทุนวิจัยเงินรายได้คณะฯและเงินรายได้
โรงพยาบาลทันตกรรมให้แก่คณาจารย์
 บุคลากร และนิสิต

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย SAP 3,500,000 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศน์
สัมพันธ์

ค่าเฉล่ียจ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจ า ปี งบประมาณ 2563
   เท่ากับ 40,151  บาทต่อคน 
( รายงานรอบ 6 เดือน)

ร้อยละ 45 1.สนับสนุนให้อาจารย์และ
บุคคลากรในคณะฯ เข้าร่วม
อบรมหรือเสริมสร้างความรู้
ด้านการเขียนบทความวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับ
นานาชาติ 
2. มีหลักเกณฑ์การให้ทุน
สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ

จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ SAP 200,000 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศน์
สัมพันธ์

จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ปี 2019 บนฐานข้อมูล SCOPUS 
จ านวน 22 เร่ือง จาก 25 เร่ือง ปี 
2018 มีนานาชาติ 16 เร่ืองอยู่ใน
ฐาน SCOPUS 7 เร่ือง
( ส าหรับในปี2020 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการรวบรวมข้อมูล)

จ านวนช้ินงาน 1 ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์
และบุคลากรในคณะฯท่ีท าวิจัย
ให้มีการจดทรัพย์สินทางปัญญา

จ านวนผลงานท่ีน าเสนอ SAP 200,000 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศน์
สัมพันธ์

ไม่มีผลงานวิจัยท่ีมีการเผยแพร่ในท่ี
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
(เน่ืองจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด 19)

แผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.2564

หน่วยนับ

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาช้ันน าท่ีมุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  2. พัฒนาระบบการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคมในระดับชาติและนานาชาติ

รหัส ผู้รับผิดชอบ
KPI  แผนปฎิบัติการประจ าปี
(ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม)

งบประมาณ

2.2.2 จ านวนผลงานวิจัยท่ีมีการ
เผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ                              
 (RS 4. มหาวิทยาลัย)

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564กลยุทธ์

2.1สร้างระบบการวิจัย
เพ่ือผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสังคม

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด

1.ส่งบุคคลากรไปเข้าร่วมการอบรมการ
เขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย       
2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านวิจัย
เพ่ือตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

2.2 ส่งเสริมการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย และ
สร้างนวัตกรรมท่ีมี
คุณภาพในระดับชาติและ
นานาชาติ

2.2.1 จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่บนฐานข้อมูล SCOPUS 
(RS1.มหาวิทยาลัย)

2.1.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองาน สร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า

โครงการ/กิจกรรมโครงการ

Page 7 แผนปฎบิัตกิาร 62 วนัที-่18 ม.ิย.62
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แผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.2564

หน่วยนับ

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาช้ันน าท่ีมุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  2. พัฒนาระบบการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคมในระดับชาติและนานาชาติ

รหัส ผู้รับผิดชอบ
KPI  แผนปฎิบัติการประจ าปี
(ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม)

งบประมาณ ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564กลยุทธ์เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
โครงการ/กิจกรรมโครงการ

จ านวนช้ินงาน 2 สนับสนุนให้อาจารย์และ
บุคคลากรในคณะฯ เข้าร่วม
อบรมหรือเสริมสร้างความรู้
ด้านการเขียนสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร

ส่งบุคคลากรไปเข้าร่วมการอบรมการ
เขียนการเขียนสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย

จ านวนผลงานด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา

SAP ไม่ใช้งบประมาณ รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศน์
สัมพันธ์

1. จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรม ท่ีย่ืนขอหรือได้รับความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารวม 
จ านวน 7 ช้ินงาน

ร้อยละ 40 จัดเวทีเสวนาเพ่ือสร้าง
งานวิจัยสหสาขา

1. โครงการ Research Day             
   
2. โครงการสัมมนาความรู้ทางการวิจัย

1.มีจ านวนงานวิจัยท่ีบูรณาการ
ระหว่างสาขามากกว่า 1 สาขา 
           2.มีจ านวน
โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย

SAP ไม่ใช้
งบประมาณ

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศน์
สัมพันธ์

1.มีจ านวนงานวิจัยท่ีบูรณาการ
ระหว่างสาขามากกว่า 1 สาขา 
จ านวน 3 โครงการ
2.มีจ านวนโครงการวิจัยท่ีได้รับทุน
วิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 4
 โครงการ ( สูงข้ึนกว่าปี การศึกษา 
2562 จ านวน 2 โครงการ)

จ านวน
โครงการ

4 ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับแหล่ง
ทุนภายนอกให้นักวิจัยทราบ
อย่างต่อเน่ือง

ท าการประชาสัมพันธ์เก่ียวการเปิดรับ
สมัครทุนภายนอกในส่ือประชาสัมพันธ์ 
เช่น จอแอลซีดีหน้าลิฟท์และหน้าเวป
ไซต์ของฝ่ายวิจัยคณะฯ

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหรือ
นักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ี
เพ่ิม

SAP ไม่ใช้งบประมาณ รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศน์
สัมพันธ์

อาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยท่ีได้รับ
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดคิด
เป็นร้อยละ 6
(8 คนจาก 70คน)

2.3.2 นักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าท้ังหมด               
           (RS 6. มหาวิทยาลัย)

2.3 ส่งเสริมความร่วมมือ
สหสาขา ภาคีเครือข่าย
งานวิจัย และสนับสนุน
การหาแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก

2.3.1 จ านวนงานวิจัยสหสาขาวิชา
หรือสหศาสตร์

2.2.3 จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรม ท่ีย่ืนขอหรือได้รับความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี
หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์    
 (RS 8. มหาวิทยาลัย)
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แผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.2564

หน่วยนับ

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาช้ันน าท่ีมุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  2. พัฒนาระบบการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคมในระดับชาติและนานาชาติ

รหัส ผู้รับผิดชอบ
KPI  แผนปฎิบัติการประจ าปี
(ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม)

งบประมาณ ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564กลยุทธ์เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
โครงการ/กิจกรรมโครงการ

คน 2 สนับสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับผู้เช่ียวชาญด้านการ
วิจัยจากสถาบันภายนอกเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการเป็น
นักวิจัยของอาจารย์และ
บุคลากรในคณะ

โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญมาบรรยาย
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการวิจัย

จ านวนโครงการ RAP 30,000 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศน์
สัมพันธ์

ไม่มีการจัดโครงการผู้เช่ียวชาญท่ีมา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการวิจัย  
(เน่ืองจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด 19)
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับโครงการ
สัมมนาออนไลน์ผ่านช่องทางไลน์
ระหว่างภาควิชาเพ่ือให้คณาจารย์
รับทราบ

2.4.1 จ านวนผู้เช่ียวชาญท่ีมา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการวิจัย

2.4 พัฒนาศักยภาพการ
เป็นนักวิจัยของอาจารย์
และบุคลากรในคณะ
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ร้อยละ HA 
ระดบั 1

ก าหนดแนวทางปฏิบัติงานในการ
ให้บริการทางทันตกรรมตาม
มาตรฐานของทันตแพทยสภา 
และสอดคล้องกับเกณฑ์ HA

โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปี "Happy 
work Happy life with HA"

จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมุ่งสู่
การพัฒนาให้เกิดการรับรอง
คุณภาพอย่างน้อย 1 โครงการ

SAP ผอ.โรงพยาบาล ส าหรับในปีงบประมาณ 2564   ไตรมาสท่ี  2  ทาง
โรงพยาบาลจะจัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปี 
"Happy work Happy life with HA"  ในเดือน
มิถุนายน 2564  เน่ืองจากสถานการณ์การะบาดโควิด -
19

ระดับ 3.51 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการอยู่
ในระดับดี (>3.51)

RAP ผอ.โรงพยาบาล 1. ทางโรงพยาบาลด าเนินการจัดท าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการท่ี
โรงพยาบาลทันตกรรม  แต่เน่ืองจาก
สถานการณ์การระบาดโควิด-19   จึงยังไม่ได้
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจดังกล่าว    
                          
2.   การจัดกิจกรรม ประจ าปี 2564  จ านวน 
3 กิจกรรม ได้แก่1. โครงการสัมมนาบุคลากร
ประจ าปี "Happy work Happy life with 
HA"   (จัดในเดือนมิถุนายน 2564)
3. โครงการอบรมหัวหน้างาน เก่ียวกับการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  (เล่ือนเน่ืองจาก
สถานการณ์โควิด -19)
4. โครงการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลนอกสถานท่ี   (เล่ือนเน่ืองจาก
สถานการณ์โควิด -19)

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาช้ันน าท่ีมุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

แผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  3. พัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรมและโครงการบริการวิชาการ เพ่ือการบริการท่ีมีคุณภาพในการยกระดับทันตสุขภาพของประชาชน

งบประมาณ

3.1  พัฒนา
โรงพยาบาล        
ทันตกรรม ให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับ

3.1.1 ผลการประเมินคุณภาพ 
HA

3.2  พัฒนาระบบ
บริหารโรงพยาบาล
ทันตกรรมให้มี
ประสิทธิภาพและเพ่ิม
รายได้

3.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มา
ใช้บริการโรงพยาบาล

โครงการ/กิจกรรมโครงการ
รหัส

KPI  แผนปฎิบัติการประจ าปี
(ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม)

1. สร้างเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในทุก
หน่วยงานของโรงพยาบาล 
เพ่ือให้บุคลากรมีความผูกพัน
และสามารถท างานร่วมกันเป็น
ทีมอย่างราบร่ืน  2. กระตุ้น
และส่งเสริมให้แต่ละส่วนงานมี
การทบทวน วิเคราะห์ และ
พัฒนากระบวนการท างานของ
ตนเอง 3. ขยายการให้บริการ
ทางทันตกรรมในส่วนคลินิก
พิเศษ เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่
โรงพยาบาล

1. โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปี "Happy
 work Happy life with HA" 
2. โครงการอบรมหัวหน้างาน เก่ียวกับการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
3. โครงการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลนอกสถานท่ี

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์
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วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาช้ันน าท่ีมุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  3. พัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรมและโครงการบริการวิชาการ เพ่ือการบริการท่ีมีคุณภาพในการยกระดับทันตสุขภาพของประชาชน

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมโครงการ

รหัส
KPI  แผนปฎิบัติการประจ าปี
(ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม)

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์

ร้อยละ 5 1. มีรายรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ของปี
ก่อน โดยมีการลดต้นทุนในการ
บริหารงานด้านพัสดุ ด้านการเงิน 
และด้านการบริการ
2. ก าไรสุทธิของโรงพยาบาบทันตก
รรมเพ่ิมข้ึน

RAP ผอ.โรงพยาบาล ในไตรมาสท่ี  2  ของปีงบประมาณ 2564  มี
รายรับลดลงร้อยละ 7.49 เม่ือเทียบกับรายรับ
ในไตรมาสท่ี  2  ของปีงบประมาณ 2563

บาทต่อคน 100 ให้บริการทันตกรรมในผู้ป่วยท่ี
ด้อยโอกาส

โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ให้บริการด้านสุขภาพช่องปาก
อย่างน้อยร้อยละ 90 ของ
เป้าหมายท่ีต้ังไว้

SAP รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายการรักษา
และบริการวิชาการ

โครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน 
ในปี 2564  ด าเนินการจัดไปแล้ว  1 โครงการ 
 คือ โครงการวันทันตสาธารณสุข  วันท่ี  21 
ตุลาคม 2564    โดยมีผู้มารับบริการท้ังหมด 
192  คน

3.3 สร้างระบบและ
กลไกในการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 
เพ่ือการเข้าถึงบริการ
และลดความเหล่ือม
ล้ าทางสุขภาพช่องปาก

3.3.1 ค่าใช้จ่ายลดลงในการ
ดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย

3.2.2 ร้อยละของรายรับจากการ
รักษาพยาบาลทางทันตกรรมท่ี
เพ่ิมข้ึน

1. สร้างเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในทุก
หน่วยงานของโรงพยาบาล 
เพ่ือให้บุคลากรมีความผูกพัน
และสามารถท างานร่วมกันเป็น
ทีมอย่างราบร่ืน  2. กระตุ้น
และส่งเสริมให้แต่ละส่วนงานมี
การทบทวน วิเคราะห์ และ
พัฒนากระบวนการท างานของ
ตนเอง 3. ขยายการให้บริการ
ทางทันตกรรมในส่วนคลินิก
พิเศษ เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่
โรงพยาบาล

1. โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปี "Happy
 work Happy life with HA" 
2. โครงการอบรมหัวหน้างาน เก่ียวกับการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
3. โครงการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลนอกสถานท่ี
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โครงการ/
กิจกรรม

5 การจัดระบบบริการ
โครงการท่ีเหมาะสม
กับการจัดกิจกรรม
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ส าหรับอาจารย์และ
บุคลากร

1.โครงการเส้ือกาวน์คุณธรรม 
2. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย (ไหว้ครู)
3. กิจกรรมรดน้ าด าหัวเน่ืองในวันสงกรานต์
4, เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
5. เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา

มีการจัดโครงการท่ีส่งเสริม
จรรยาบรรณอย่างน้อยปีละ 1
 คร้ัง

SAP 1) 44,500    
2) 5,000     
3) 0          
4) 0          
5) 0

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพนิสิต

ในปีงบประมาณ 2564  คณะฯจัด
โครการท่ีส่งเสริมจรรยาบรรณ ดังน้ี
1.โครงการเส้ือกาวน์คุณธรรม  (จัด
เม่ือวันท่ี  17  ธันวาคม 2563 
โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 80)
2.โครงการสืบสานศิลปและ
วัฒนธรรมไทย(ไหว้ครู)  จัดวันท่ี  
17 ธ.ค. 63  มีผู้เข้าร่วมมากกว่า
ร้อยละ 80 %
3. กิจกรรมรดน้ าด าหัวเน่ืองในวัน
สงกรานต์  (เน่ืองจากสถานการณ์
โควิด-19  จึงไม่ได้จัดกิจกรรม)    
4. กิจกรรมวันมาฆบูชา  (จัด
กิจกรรมแต่งผ้าไทยร่วมงานท าบุญ
 ตักบาตร วันท่ี  25 ก.พ.64)    5.
กิจกรรมวันวิสาขบูชา  (จัด
กิจกรรมวันท่ี  25 พ.ค. 64)

4.1.1 จ านวนโครงการท่ี
ส่งเสริมการท านุบ ารุง
วัฒนธรรมและศิลปะ

เป้าประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรมโครงการ

4.1  มีระบบและกลไกใน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
สนับสนุนงบประมาณใน
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยนับ

แผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.2564

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาช้ันน าท่ีมุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  4. ส่งเสริม เผยแพร่ และคงไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมไทย

ผลการด าเนินงานประจ าปี 
2564

KPI  แผนปฎิบัติการประจ าปี
(ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม)

ตัวช้ีวัด รหัส ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมโครงการ
หน่วยนับ

แผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.2564

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาช้ันน าท่ีมุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  4. ส่งเสริม เผยแพร่ และคงไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมไทย

ผลการด าเนินงานประจ าปี 
2564

KPI  แผนปฎิบัติการประจ าปี
(ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม)

ตัวช้ีวัด รหัส ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

ร้อยละ 60 สนับสนุนให้อาจารย์
ประจ าเข้าร่วม
กิจกรรมและ
โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย (ไหว้ครู) มีการจัดโครงการเพ่ือส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามอย่าง
น้อย 1 โครงการ และมีนิสิต
เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

RAP ผช.ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต / 
ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณบดี

ในปีงบประมาณ 2564  คณะฯ 
จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม
 คือ  โครงการสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมไทย (วันไหว้ครู) 
วันท่ี  17  ธันวาคม 2563   มี
ผู้เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 80

4.1  มีระบบและกลไกใน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
สนับสนุนงบประมาณใน
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

4.1.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะไม่
น้อยกว่า 2 คร้ัง/ปี ต่ออาจารย์
ประจ า
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คะแนน 3.52 ประเมินผลการบริหารของ
ผู้บริหาร

1. กิจกรรมประเมินผลการบริหาร
ของผู้บริหาร

แบบสอบถามความพึงพอใจการ
บริหารงานของผู้บริหาร

SAP ไม่ใช้
งบประมาณ

รองคณบดีฝายบริหาร เน่ืองจากสถานการณ์โควิด -19  ยังไม่ได้
สรุปผลแบบประเมินแบบสอบถามความพึง
พอใจการบริหารงานของผู้บริหาร

ร้อยละ 80 สนับสนุนให้ผู้บริหารเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ

ให้ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมพูน
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ

จ านวนผู้บริหารท่ีเข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

RAP  รายละ ไม่เกิน
 4,000 บาท

รองคณบดีฝายบริหาร จ านวนผู้บริหารท่ีเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

จ านวน
โครงการ

2 เพ่ิมช่องทางและพัฒนาการ
ส่ือสารภายในองค์กรระหว่าง
ผู้บริหารกับบุคลากร

1. โครงการผู้บริหารพบภาควิชา
2. โครงการสัมมนาโรงพยาบาล 
3. โครงการสัมมนาคณะ

1. จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
2. จ านวนเร่ืองท่ีได้รับการส่ือสาร

SAP รองคณบดีฝายบริหาร เน่ืองจากสถานการณ์โควิด -19 จึงเล่ือนการ
จัดโครงการ

5.2  มีการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มาใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
บริหารงาน

ร้อยละ 80 พัฒนาระบบเก้ือหนุนต่อการ
บริหาร จัดการข้อมูลเพ่ือรองรับ
การประเมินในรูปแบบต่าง ๆ

โครงการพัฒนาระบบการเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศ

จัดต้ังกรรมการพัฒนาระบบการเก็บ
ข้อมูลและสารสนเทศ

RAP ไม่ใช้
งบประมาณ

รองคณบดีฝายบริหาร 
และ ประธาน
คณะกรรมการจัดการ 
การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการ 
เรียนการสอน การ
บริหาร และการ
บริการวิชาการ

อยู่ระหว่างด าเนินการ

กลยุทธ์

5.2.1 มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ

หน่วยนับ

5.1.3 จ านวนโครงการ 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิด
การส่ือสารท่ีมีคุณภาพ

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564

5.1.1  ผลการประเมิน
สมรรถนะผู้บริหาร

เป้าประสงค์

แผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.2564

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาช้ันน าท่ีมุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  5. พัฒนาระบบบริหารและระบบพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

5.1  ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้น า มีการบริหารงาน
โดยยึกหลัก ธรรมาภิ
บาล
บุคลากรในคณะทุกคน
มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานและภาระ
งานท่ีได้รับมอบหมาย

5.1.2. จ านวนผู้บริหารท่ี
ได้รับการอบรม และพัฒนา
ตามงานท่ีรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
KPI  แผนปฎิบัติการประจ าปี
(ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม)

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบรหัส
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กลยุทธ์หน่วยนับ ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564เป้าประสงค์

แผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.2564

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาช้ันน าท่ีมุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  5. พัฒนาระบบบริหารและระบบพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
KPI  แผนปฎิบัติการประจ าปี
(ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม)

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบรหัส

ข้อ 3.5 พัฒนาระบบและกลไกด้านการ
บริการให้มีประสิทธิภาพ

1.จัดประชุมกรรมการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของ
คณะฯ  
2.อบรมผู้บริหารและ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับคณะ เพ่ือให้เข้าใจเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEX)   
3. อบรมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือให้เข้าใจระบบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่ AUN-QA

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

RAP 40,000 รองคณบดีฝาย
วางแผนพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ

1. การประเมินคุณภาพระดบัหลกัสูตร
ประจ าปีการศึกษา 2562 มีการเล่ือนการ
ประเมินเป็นเดือน ธนัวาคม 2563 โดย
แบ่งเป็น 2 กลุามไดแ้ก่
1.1 Basic level ไดแ้ก่  หลกัสูตรทนัต
แพทยศาสตร์บณัฑิต หลกัสูตรสาธารณสุขศา
สตณบณัฑิต (หลกัสูตรต่อเน่ือง) หลกัสูตร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาทนัตกรรม
คลินิก หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาทนัตกรรมทัว่ไปขั้นสูง
1.2 Advance level หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิตสาขาวิทยาการวินิจฉยัช่องปาก
และแมซิลโลเฟเชียล
2. ผูบ้ริหารคณะทนัตแพทยศาสตร์ จ  านวน
ร้อยละ 92.31 เขา้ร่วมกิจกรรม Basic  Clinic 
เพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ         ( EdPEx)
3. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  จาก 5 หลกัสูตร
ไดรั้บการอบรมบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตรตามเกณฑ ์ 

5.4  มี
ระบบการ
บริหารและ

พัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล

คน 1 พัฒนาระบบการเข้าสู่ต าแหน่งท่ี
สูงข้ึนของอาจารย์

1.จัดกิจกรรมอบรมเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ
2. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์
วารสารระดับนานาชาติ

ร้อยละของความถูกต้อง ครบถ้วน
ของเอกสารทางวิชาการ

RAP 30,000 รองคณบดีฝาย
วางแผนพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ

ในปีงบประมาณ 2564  อยู่ระหว่างรอ
ด าเนินการ

5.4.1 จ านวนอาจารย์ท่ีเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ี
สูงข้ึน

5.3.1  ผลประเมินการ
ประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร

5.3  มีการน าระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ
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กลยุทธ์หน่วยนับ ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564เป้าประสงค์

แผนปฎิบัติการ (Action Plan) คณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ.2564

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการศึกษาช้ันน าท่ีมุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรม และการให้บริการแก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  5. พัฒนาระบบบริหารและระบบพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
KPI  แผนปฎิบัติการประจ าปี
(ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม)

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบรหัส

ร้อยละ 50 พัฒนาศักยภาพในการท างาน
ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน

1.โครงการ/กิจกรรมอบรม Soft 
skill (ภาษา, excel,  service 
mind)  เพ่ือรองรับการพัฒนาคณะ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพตาม
สายงาน 

ความถูกต้องแม่นย า  ได้มาตรฐาน
ของการให้บริการ

RAP ไม่ใช้
งบประมาณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนร้อยละ........ 
ได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ท างาน  (อยู่ระหว่างด าเนินการ)

คะแนน 3.51 ส่งเสริม  พัฒนา และปรับปรุง
ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้
บุคลากรของคณะฯ มีความพึง
พอใจต่อการปฎิบัติงานในองค์กร

1.โครงการส ารวจความผูกพัน
องค์กร และปัจจัยผูกพันองค์กร    
2.โครงการอบรมดับเพลิง และซ้อม
อพยพหนีไฟ

ร้อยละของความพึงพอใจของ
บุคลากร

RAP 2) 25,300 รองคณบดีฝายบริหาร/
รองคณบดีฝาย
วางแผนพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ

ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อ
ระบบบริหารงานบุคคลและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน เท่ากบั ............... (อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ)

5.4.2 จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้รับการอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ท างาน

5.5.1 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรท่ีมีต่อระบบ
บริหารงานบุคคลและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน

5.5  บุคลากรมคีวาม
ผูกพัน
กับองค์กร
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